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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena žuvininkystės, akvakultūros ir jūrų reikalų ekonominius, socialinius ir aplinkos 
aspektus; pabrėžia, kad šių aspektų vaidmuo itin svarbus plėtojant mėlynąją ekonomiką, 
nes jie aktyviai skatina pakrančių teritorijų vystymąsi ir dinamiškumą;

2. primygtinai reikalauja, kad 2021 m. ES biudžete būtų numatytas tinkamas 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygis siekiant patenkinti bendros žuvininkystės 
politikos finansavimo poreikius; teigia, kad siekiant užtikrinti žuvininkystės ir 
akvakultūros tvarumą būtina padidinti joms skiriamas lėšas; mano, kad šio sektoriaus 
biudžetas turi visiškai atitikti naujus Sąjungos tikslus, ypač nustatytus žaliajame kurse, 
naujojoje pramonės strategijoje, strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ ir ES biologinės 
įvairovės strategijoje iki 2030 m.; mano, kad žuvininkystės sektoriaus 
konkurencingumas turi būti derinamas su šių tikslų įgyvendinimu;

3. pabrėžia, kad svarbu atitaisyti COVID–19 pandemijos sukeltą ekonominę ir socialinę 
žalą, kuri labai paveikė visą Europos žuvininkystės ir akvakultūros sektorių; mano, kad 
dėl sunkios padėties sveikatos apsaugos srityje ir jos ekonominių padarinių reikia 
išimtinių ir nedelsiant prieinamų finansinių išteklių;

4. džiaugiasi Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintomis priemonėmis, iš dalies 
pakeičiant reglamentus (ES) Nr. 508/2014 ir (ES) Nr. 1379/2013, kiek tai susiję su 
konkrečiomis priemonėmis, skirtomis švelninti COVID-19 protrūkio poveikį žvejybos 
ir akvakultūros sektoriuje; mano, jog būtina, kad Komisija tikruoju laiku įvertintų 
sveikatos apsaugos ir ekonominės padėties raidą ir prireikus apsvarstytų galimybę 
pratęsti šių priemonių taikymą po 2020 m. gruodžio 31 d., jei pandemija tęstųsi;

5. palankiai vertina greitą ir plataus užmojo Komisijos atsaką į ekonomikos krizę, 2020 m. 
gegužės 27 d. pasiūlant svarbų ekonomikos atkūrimo planą; palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 530 mln. EUR padidinti, palyginti su pradiniu jos pasiūlymu, Europos jūrų 
reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) lėšas 2021–2027 m. laikotarpiui; vis 
dėlto pabrėžia, kad šis padidinimas vis dar nesiekia Parlamento pozicijoje numatytos 
sumos; 

6. apgailestauja, kad EJRŽAF įgyvendinimo lygis 2014–2020 m. laikotarpiu, praėjus 
šešeriems metams nuo jo priėmimo, vis dar yra nepakankamas ir šiuo metu biudžetas 
vykdomas tik 35 proc.; pabrėžia, kad tokį menką rodiklį iš dalies lemia biurokratija 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis;

7. pabrėžia žvejybos veiklos kontrolės svarbą; mano, kad finansuojant ES žuvininkystės 
politiką kontrolei ir toliau turi būti teikiama pirmenybė;

8. kartoja, kad reikia suteikti papildomų finansinių ir materialinių išteklių Europos 
žuvininkystės kontrolės agentūrai siekiant užtikrinti tinkamą ir visapusišką jos užduočių 
vykdymą ir garantuoti, kad būtų pasiekti tausios žuvininkystės tikslai;
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9. mano, kad reikia įvertinti pastaraisiais metais taikomą bendro ES agentūrose įdarbintų 
darbuotojų skaičiaus mažinimo politiką; primena, kad Europos žuvininkystės kontrolės 
agentūros biudžeto įvykdymo lygis viršija 99 proc.;

10. pabrėžia, kad vienas iš Europos žuvininkystės sektoriaus prioritetų yra kartų kaita; 
mano, kad valstybės narės, naudodamosi EJRŽAF ir Europos struktūriniais fondais, 
turėtų užtikrinti konkrečių programų, skirtų sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui įgyti 
žvejo profesiją ir skatinti profilių įvairovę bei nepakankamai atstovaujamų grupių, ypač 
moterų, įtrauktį, įgyvendinimą.


